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JUSTIFICAREA PROIECTULUI
Traficul de persoane reprezintă una dintre cele mai acute manifestări ale criminalităţii
organizate transfrontaliere, cu consecinţe vizibile pentru victimele traficului şi efecte secundare
greu de evaluat pe termen lung.
Traficul de fiinţe umane şi cel de migranţi sunt unele dintre cele mai profitabile infracţiuni,
situate din punct de vedere al veniturilor realizate pe al treilea, respectiv al patrulea loc în lume,
după traficul de arme si cel de droguri. Statisticile EUROPOL arată că traficanţilor de persoane le
revine anual un profit ilicit cuprins între 6 şi 9 miliarde USD.
Spania şi Italia rămân principalele ţări de destinaţie ale traficului, în Europa.
Traficul de fiinţe umane nu ne pândeşte la colţul străzii, nu ne bate la uşă, însă sărăcia,
credulitatea, dorinţa de a avea o situaţie materială bună, neînsoţite de discernământ, pot transforma
pe mulţi tineri în victime ale criminalităţii organizate - o lume inumană, în care traficanţii folosesc
cele mai crude mijloace pentru a obţine bani dispunând fizic, psihologic şi economic de alţi oameni,
transformându-i în sclavi, într-o lume în care sclavia a apus de mult, fără să ţină cont de faptul că
fiinţele umane nu au preţ.
Conştienţi de riscurile la care sunt expuşi copiii şi adolescenţii în ceea ce priveşte abuzurile
de toate tipurile, Şcoala Gimnazilă „Alexandru Ivasiuc”, Baia Mare,

din jud. Maramureş, a

desfăşurat în perioada 12 octombrie – 12 noiembrie 2016, o serie de activităţi de prevenire şi
informare cu privire la fenomenul traficului de persoane.

.

Obiectivele proiectului


conştientizarea, atât de către adulţi, cât şi de către elevi, a riscului la care sunt expuşi copiii
şi adolescenţii în ceea ce priveşte abuzurile de toate felurile, în special abuzul sexual;



stabilirea rolului familiei şi cel al cercului de cunoscuţi în prevenirea acestor fapte, dar şi în
comiterea lor;



conştientizarea riscurilor de a deveni victimă a traficului de persoane, din punct de vedere
individual, social şi legislativ;
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 informarea populaţiei cu privire la aspectul penal al traficului intern şi internaţional de
persoane; fapte ce intră în sfera acestei infracţiuni;


definirea termenilor: trafic de persoane, exploatarea unei persoane, prevenţie, a recruta,
traficant, victimă, protecţie, combatere, asistenţa victimelor;



identificarea şi detalierea etapelor traficului de persoane;



profilul recrutorului;



profilul victimei traficului de persoane;



mituri privind traficul de persoane.

Grupul tinta: elevii claselor a -VIII-A, a-VIII-B,din cadrul Şcolii Gimnazile „Alexandru Ivasiuc”.
Durata: An scolar 2016-2017
Activităţile desfăşurate:


”Omul este măsura tuturor lucrurilor”



”Fiinţele umane nu au preţ!”



”Se poate întâmpla oricui!”



”Sondaj -Tu ce părere ai ?”

 Prezentarea problemelor generale legate de exploatarea persoanei şi traficul de fiinţe umane
 Studiu de caz – prezentarea şi analizarea unor cazuri reale,
 dezbateri pe teme ca unicitatea fiinţei umane, valoarea şi importanţa persoanei, drepturile
omului, demnitate, respect şi alegeri personale.
Bibliografie:

Ghid

de

informare

în

domeniul

traficului

de

persoane

(ONG

tablă,

cretă

Alternative Sociale – Iaşi , pag. 19- 28 )
Resurse

materiale:

Flipchart,

markere

colorate,

aparat

foto,

colorată, afişe, pliante.
Materiale suport:
- filmele inspirate din realitate
- articole din presa (locală, națională)
- informații de pe Internet
- simulare - descrieri de locuri, persoane, trasee, imagini văzute pe fereastră - activitate coordonată
de consilierul educativ..
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- sondaj
de opinie
–

interpretarea rezultatelor

Concluzii:
Evită să frecventezi mediile dubioase (baruri, cluburi de noapte, sex-cluburi);
Fii reticent faţă de persoanele cunoscute prin intermediul Internet-ului (poate fi un proxenet,
pedofil, violator, etc.);
Nu te încrede în anunţurile publicitare care promovează locuri de muncă în străinătate ca:
modele, cântăreţe, dansatoare profesioniste, picoliţe, servitoare, baby-sitter;
Nu accepta să treci frontiera cu acte false;
Întreabă dacă vei primi permis de muncă. Reţine faptul că nu poţi munci în străinătate fără
viză sau permis de muncă. Cu viza turistică poţi munci doar “la negru”;
Încearcă să obţii de la poliţie sau oficiul forţelor de muncă cât mai multe date despre
angajator şi dacă are dreptul să medieze angajarea în străinătate;
Asigură-te că ai numărul de telefon de la Ambasada sau Consulatul Român din ţara în care
vei lucra;
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Nu da nimănui paşaportul tău. Acest document nu trebuie înstrăinat niciodată. El este
singura dovadă că exişti. Nimeni nu are dreptul să-ţi ceară paşaportul decât pentru a verifica datele
de identitate în momentul trecerii frontierei;
Fă-ţi fotocopii ale tuturor documentelor de călătorie şi păstrează-le la tine tot timpul. Pentru
mai multă siguranţă poţi lăsa o copie a paşaportului tău părinţilor sau altei persoane de încredere;
Încearcă să înveţi câteva cuvinte, propoziţii, fraze în limba ţării în care vei lucra;
Dacă ajungi în mâinile traficanţilor, încearcă să evadezi şi să mergi la Poliţie, la Ambasada
sau Consulatul Român sau să te adresezi Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune din ţara în
care te afli. Reprezentanţii acestor instituţii te pot ajuta să ajungi acasă.
Puncte forte ale activităţilor
Implicarea întregului colectiv de cadre didactice în acţiunile desfăşurate a determinat
apariţia unor idei extreme de creative, care au fost utilizate în activităţi.
Suportul material atractiv şi diversificat a făcut posibilă captarea atenţiei elevilor peste
măsura aşteptărilor iniţiale.
Activitatea a constituit o noutate, considerată utilă într-o comunitate cu mulţi adulţi plecaţi la
muncă în străinătate.
Puncte slabe ale activităţilor
Numărul mare de adulţi din comunitate, plecaţi la muncă în străinătate, având câştiguri
substanţiale, determină o tentaţie crescută la elevi de a dori oferte de muncă în condiţii identice.
Timpul relativ scurt de pregătire a activităţilor a determinat o paletă de idei mai restrânsă
decât ar fi fost posibil; nu a fost posibil să chemăm la prezentare invitați din alte domenii de
activitate.
Considerând că traficul de fiinţe umane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere
adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane; considerând că au mai rămas multe de făcut şi de spus
despre această tristă realitate, traficul de persoane, ne propunem pe viitor continuarea şi
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îmbunătăţirea activităţilor din această sferă, pentru maximizarea impactului pe care prevenţia l-ar
putea avea asupra copiilor, adolescenţilor şi adulților.
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